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; المل8 گزارش     بنام  فارو  )آنالین (کنفرا@س ب=>

  مارچ " 8از حقوق مدT; و هRSت س�اP زنان Lه پNشواز  " Lا دفاع

 زنجهاL ;TمناسYت روز 
\

  هشتم مارچ - ان همYست[

 ج�ا�� زن �رو  از  گرام�داشت�خاطر 
�

ز*ر نام " �ا دفاع از حقوق مد�� و ه+*ت  کنفرا&%  زنان (فارو) میتهٔ همت � هز هم�ست�
پنج عF تا ساعت هفت شام از ساعت   ۱۹-شی+ع ک+*د�دل�ل ۲۰۲۱ بروز هفتم مارچ را مارچ "  8س�ا7 زنان �ه پ5شواز 

اT کنندSان ورود مهمانان ورت مجازی ( انالین ) تجل�ل گردJد، �ص UVقه  ۱۶:۴۰ساعت  از و اش�بر7 صدا و تص+*ر  برایدق
انان مراسم �عد از سالم و احوال7V̀ و اشنا�_ �ا JکدJگر اغاز  �Vجها شد، مهمانها و سخ 

�
�� زن را برای زنان روز هم�ست�

*ک گفتند، از  cVاز انجمنهای عضو فارو در س+*دن �ا ت �J ض�عfه ت�رئ5س انجمن  زنان عل iا��جمله خانم فرشته ض
ورت اتحاد  بر استفادە از فرصت معر�l خود  �op ک زنان برای UVارزە مشfض و م�عfان دادن انواع تJو ا rله زنان را الزا�ع

وری دا&سته و ارزوی بر  �o .ابری حقوق زن  مرد را نمودند   

 Fافتکنفراس راس ساعت پنج عJ م  مخان نخست. آغاز�ه فدراسیون سازمانهای افغانهای مق�ت اجرائ�رو*ا قادر عضو هئ
*ن در  جهترا کنفراس برنامه  اروyا (فارو)  �oا}ت کنفرا&س امروز ما   و گفت . کنفرا&س �خوا&ش گرفت  اطالع حا UVا اش�

    . {رگزارم�گردد منجمله داخل کشور کشورهای مختلف   ز اخانمها و آقاJان 

از هم�ار ان تخن�� خواست �ا ابراز س~اس از حضور مهمانان  خانم رو*ا قادر عضو هئ�ت اجرائ�ه (فارو) گردانندە برنامه : 
 فتتاحارا رسما تا �ود میه�� استاد اولم�V را pخش کنند و �عد از pخش �ود از خانم لونا و� خواهش نمود که کنفرا&س 

   نمایند. 

ت مدیرە وم�%� تخن�[ برنامه : ان همbار 
�
ی عضو ه�ا �Vخالد نعمت آقای و  ) فارو(آقای ع� دل �Vمیته جوانان انجن�عضو 

  (فارو) . 

  : فارو  رئ5س�انو لونا و� 

ا��  خانم لونا و� �Vه شانرا  سخ� � Uمقدم گف� �Vو  مهمانان�ه ز{انهای �شتو و فار7 دری �ا خ 
اT کنندSان  UVانو او � ابراز سخنا�� گفتند: "ا�شان . کردند اح  تافتاشfد طال i

نن د افغا&ستان ���
ته رات� د �واښ ت �Vه ډیر داعش د بp .ر سیوری الندی لمان�و 

�
�ول��  *وا�� دن�ە  سفتا

 i
هیوادنه ̀� د ��� UVال  س�ه کول، اوس دا خ�لمه افغا&ستان ته دخ~ل یرغل توجp هp د خالصون

تهل �Vک ب�ارە  دافغا&ستان د �خو برخلpو د�� �* � �Vات UVه د  ری ̀� د خ~ل اسp انو تهfتور فکرە طال
الس ورک�ی. خو pه افغا&ستان � زمون�خ+*ندی اوس Jه دی خcV شوی دي ̀� دډوی خالصون 

حقوق ج�سی�U در جهان امروز مساوات " خانم و� در ادامه افزودند که " یوا�_ او یوا�_ د ډوی pه یو وا� او مfارزە � دە. 
� اصالحات  در ا}V¡ کشور ها oف �ه روی �اغذ ماندە و در عمل عدم مساوات �خصوص در کشور ما ب�داد م�کند. هم��

اما مfارزٔە زنان هم در افغا&ستان و هم در سطح جها�� ادامه دارد.   رو{رو است. نابودی سط� دو دهٔه اخ�V هم �ا تهدJد 
7 �ه آیندٔە همراە �ا مساوات در جهان کوو*د  ۸حد برای تجل�ل از شعار امسال ملل مت UVی، دس cV۱۹مارچ (( زنان در ره(( 

  است. 



fان صحJاp شان  تخانم لونا و� در �Vانان در این روز مهم محور*ت سخن دوستان ارزوی کنفرا&س پ¥{اری را نمود که سخ
و ارزومندی کرد که �ه ام�د روزی که کشور ما �ه استقالل و دی ها و مش�الت فرا روی زنان �اشد ندر تfارز  توانم

  و موانع فراروی تحقق برابری حقوق زنان �ا مردان �ه تار*ــــخ ب§یوندد.  مردمساالری واق¦ برسد 

الت زنان �دند که مشنخست �صورت کوتاە اشارە کر خانم قادر گرانندە برنامه  خانم روRا قادر : 
 و ب5سوادی و عقب ماندە  ن�U در �اورهای ستنها جامعه ما نه 

�
نا7� م5شود �ل®ه حامیتها و �

� Sامهای موثر و تاث�V گذاری را که �اعث  �Vه زدە اند ن�دولتها ی گونا²و�� که فقط �ه قدرت تک
 

�
وآزادی زنان �ار موثری انجام ندادە اقتصادی ، اجتما´ و حقوق ا&سا�� تغی�V و بهبود در زند�

ند.  اند. و سµس از خانم pلوشه �Vمیته زنان فارو را �خوا&ش �گ�� خواسند تا پ�ام     Jم��

; : عضو هئ�ت مدیرە فارو  و عضو iمیته حقوق fgh فارو   خانم �لوشه mم=>

اS : ;T موض  ;pت روز  ع سخYمناسL میته زنان فاروi پ�ام ;Tزنان جها 
\

  همYست[

 مfارزات زنان در �ا� جهان ۸زندە �اد 
�

  مارچ روز هم�ست�

ا�� Jادی ا زنان پ5شتاز ومfارزان در �خش ا �Vسسپ5ش¶ام کردند و ول سخµ  افزود 

ل�گونها و �شت در{ــهای مرا}ز خاد، صدارت، تماr و ب�اد مادران و خواهران کشورمان که ز*ر پ
زندانهای دهه شصت منجمله pلچر�� تحق�V شدند، و Jا ز*ر ساطور طالب، داعش، تنظ�مها و 

 cارزە  متجاوز*ن خار�fاز نگه داشته اند. پرچم م � UVو مقاومت را در اه  

� و  �Vد ها و �کوب های حامان زن ستJاد مادران و خواهران رزمندە و فداارمان که در دورت¥*ن نقاط کشور �ا وجود تهد�ب
 جامعه سن�U از حقوق شان دفاع کردند و �ا هرن+ع نابرابری ج�سی�U مقا�له و مجادله مینمایند. 

چشم ب½نا و گوش شنوا دار*د و منافع ج�ا�� تان �ا دفاع از مfارزات زنان �ه  که   جهان هستم، شمای �ا شما مردم ستم دJدە
  .خطر ن¾ افتد

 �ا استفادە از*ن فرصت در*ن روز تار*�� م�خواهم ف¥*اد زنان کشورم �اشم که ق¥{ا�� جنگ تحم�� اند، م�خواهم ف¥*ادم را
ام¥*�ا و  ساله برسانم . زنان و مردان ما خوب م�دانند که ۴۲نگ خانما&سوز �ه گوش جهان�ان و  تحم�ل کنندە Sان این ج

ن آغازگر و  تحم�ل کنندە جنگ درکشورم افغا&ستان آکشور های عضو هم�اری بر��  سازمان ملل و  پرچمانÀل5س ز*ر 
 .ماهسÁند هموطنانو کشتار ین همه قتل امیfاشند، و اینها همه مسئول 

 .هر روز فرزندان، شوهران و برادران شان، مادران و خواهرشان را از دست م�دهند من ف¥*اد زنا�� هستم که

 .ف¥*اد زنا�� هستم که هن¶ام والدت مورد حمله انتحاری قرار گرفته اند، طفل و مادر هر دو تکه و pارە شدە اند

نند تا لقمه � �Vاری م�م هستم که در جادە ها از �ام تا شام دست �ه هر �Vا  ف¥*اد زنان فق�نا�� برای فرزندان و خودشان مه
 .سازند

ف¥*اد مادر روه�د، ف¥*اد مادرداود و ذ� و سه�ال هستم که دلبندان شان را در حمله های انتحاری پوهنتون �ا�ل ، کورس  
 .کوثر دا&ش و موعود از دست دادە اند

اتو در والJات و ولسوا� های کشورم �اشم در*ن روز تار*�� م�خواهم ف¥*اد عدالت خواÃ برای ق¥{ان�ان �مfاردمان های ن
 .ما شاهد قتل خانوادە های مان توسط عسا}ر ناتو بودە اJم

سالهء Sلو ب¥*دە شدە و ف¥*اد هزاران زن ق¥{ا�� کشورم ۹، ت�سم فرخندەء سوخته، رخشانه سنگسار شدە م�خواهم ف¥*اد ...
  �اشم. 

زات مان وجدانهای خفته جهان�ان را ب�دار و چشمان Åسته شانرا ما زنان افغان م�خواه�م �ا تا}�د بر مقاومت و مfار 
  �ازساز*م تا دJگر شاهد جنگ ، جناJت و خشونت بر زنان و مردان کشورمان نfاش�م

    اقای شع�ب لع�8مناس�ت روز هشتم مارچ: �ا دلÆلمه از س+*دن  آقای iاوە�ا�ش شعر " سنگسار " �ودە ارسا� 

  سنگسار



fÇستدراينجا عشق زÉا ن 

 گناە ازروÊش اين غنچه در آغوش دلها نÉست

  گناە از عمق اسfÁداد ع¥Çان است

ند �VگËازان �اج مfدراينجا زاهدان از عشق  

� م�مل شعردر �انال یوتیوب فارو) Uم�)  

مه دا|p} جبxyه wاvT از iاLل وRدئوsT پ�ام  {pمح :   

م خارج Jادآوری کردند که ما امسال هشتم مارچ را در حا� خانم دکUV �ا�c �عد از سالم و درود �ه همه افغانها ی مق�
در شهرهای  �خصوصتجل�ل م�کن�م که مذا}رات صلح ج¥*ان دارد، در ضمن اینکه مذا}رات جارÊست در داخل کشور 

ند .از  �Vگ�مورد هدف قرار م � �Vبزرگ روزانه مردم قتل عام م5شوند، و در این قتلهای هدفمند زنان ن
   . مند دولت و Jا زنا�� که در دولت �ار نم�کنند گرفته زنان �ار و جامعه مد��   زنان ژورنال5ست

 از شما زنان برای حفظ  در ادامه بر حضور زنان در ت�م مذا}رات دوحه افزود که ماها �ه
�

نمایند�
حقوق مد�� س�ا7 و حقوق شهروندی زنان دفاع کن�م و خواهان حماJت زنان خارج کشور گردJد تا 

Å ند تا �ا دقت پروسه مذا}رات را ز*ر نظر داشته �ا قوتÁم، و از  هه خواس�ا انها مذا}رە کن� UVش
سا و �لند داشته ر زنان �اJد صدای در مذا}رات، نقص حقوق زنان موجودJت و در صورت �اشند 
  �اشند. 

مه خانم مال~ جRSا :  {pپ�ام مح  

�ار زنان که روز هشتم مارچ نمادی از پ�  است Jاد کرد و گفت شتهص�U که فارو در اخت�ار او گذاخانم ج+*ا �ا Ñشکری از فر 
فقر، ب��اری، اعت�اد، خشونت و دها  ،و بر ب¥*ت، نا ام��  وحشتزنان از  ،در افغا&ستان ما  برای برابری و رهائ5ست اما 

ند.  cVگررنج میJا�_ زندە ماندن زنان ما در ز*ر چ�مه های اشغال  و فاجعه دJاد گرا�ب� J ک وهشت �ه
   امر تصاد�l مfدل گشته است. 

نند اما زنان � �Vب5ش از پ5ش ق¥{ا�� خشونت، سنگسار،  در ب5ست سال گذشته همه دم از حقوق زن م
، گوش و بی�� ب¥*دن از �د دادن تا  �اب pا7 � �Vگردند و در تجاوز ج�%، ت�ات ق¥{ا�� مJهمه انواع جنا

اJط امروز �د ت¥*ن ستمها بر زنان ج¥*ان دارد.  ��  

�ار ناpذیر ان است که ا²ر ندر ادامه افزود که نمونه های فرخندە ها، رخشانه ها، شک�الها و تن�سمهای Sلو ب¥*دە مثالهای ا
ی &شود  �Vق¥{ا�� خواه زنان از جلو گ UVد گشت. نب5ش  

کت زنان مfارز  �وزی Jدزاآو و در خاتمه افزود که تار*ــــخ �ه اثfات رسان�دە که هیچ مfارزە آزادJخواÃ �دون � �Vخواە �ه پ
سد.  �Vنم  

در حق زنان کشور  خلق وyرچمافغا&ستان) جنایتهای  –شت مارس ( ایرانه: خانم قانع از فعاالن سازمان  Lانو وجیهه قانع

زمان حام�ت  ر ستم بر زنان ددر زمان حام�ت شان �خصوص زنان مfارز و س�ا7 را غ�V قا�ل �خشش دا&سته و ادامه 

ح دادە و تا  تنظ�¾ ها و طالfان را � ب5شUV زنان کشور در راە رس�دن �ه تحقق حقوق برابر  خواهانامروز �
�

را که هم�ست�

   .Jک ن�از است ب�ان داشت

  

  

  ان�لستان) -(لندن فارو  از  اجرائ�هٔ عضوء هئ�ت آقای انجنp> شع�ب لع8 : 

  Ö ند اوی حقوق زنان س�م مثfت اJفا م�کخود اÕاÃ مردان  در Ñس
ستم و تfع�ض برای زنان و مردان زما�� تحقق J rا�د که Jک انقالب اجتما´ �ه همه انواع ستم و تfع�ض  از رها�_ واق¦ 

، برعالوە مfارزە �ا انواع دJگرستمن�از �ه زمان دارد.  تا آنزمان زنان �اJد ما برای رس�دن آن مرحله  کشورما خاتمه دهد. اما  
�  در این ساحه ن�از �ه مfارزە زنان مساوی �ا مردان، حقوق رس�دن �ه برای  �Vل از دارند.  ن�ارزٔە  ۸تجلfاد بودی از آغازمJ مارچ



مÁش�ل و دسته جم¦ زنان در این راە است. عدە ای از مردان �ه مقتضای منافع عق�د�U محافظه �ارانٔه خ+Êش سد راە 
ند. �طور مثال قانون منع خشونت عل�ه زنان در pارل �Vگ�ساوی حقوق زنان قرار مÑ د این ن+عJمان افغا&ستان �ه مقاومت شد

وزی مfارزات زنان برای Ñساوی  �Vyدر � �Vاە �ه این نظر اند که آن�ا نÕد و از تص+*ب �ازماند. اما مردان آJمردان مواجه گرد
ی زنان در �الج کینگ در لندن در  cVسوس موری ، هم�ار موسسه ج�ا�� رهµحقوق شان نقش م�¾ داشته میتوانند. ای

� المل� زنان ، در نÁ�جٔه تحق�قات خ+Êش ، در*افته است که ا}V¡ �خش م تصدیق  مصاحfه شدSانطالعات ساالنه روز ب��
 ن�¾ از آن�ا فکر r کنند که 

×
از مردان r کنند که برابری ج�سی�U تن�ا �ا حماJت مردان حاصل r شود ، �ا این حال تق¥*fا

   دهند. انتظار r رود که آن�ا �ارهای ز*ادی انجام 
� حال ، زنان ق¥{ا�� نخست حدر ادامه �ا برشمردن امار ت ق�قا�U که در اروyا انجام شدە را برشمرد و اضافه کرد که " در ع��

فقدان امن�ت، حمالت و حش�انٔه ترورÊس�U بر اهداف ملØ، قوماندان ساالری، ترور های هدفمند، آزار و اذJت ج�% 
اد مخدرە، سوق اجfاری �Ùان شان �ه م�دان�ای جنگ و دە ها مش�ل دJگر توسط زورمندان مح�، اعت�اد �ه مو 

  میfاشند."
  
  

      گزارشگر آژا&س �اخUV از �ا�ل : خانم فرزانه نعمت

مفهوم حضور زن  در جامعه ن¾ تواند در  �٬اJد در جامعه �ه اساس عمل®رد شان مقا�سه شوند نه �ه ج�س5ت شان زنان«
� جامعه است  ، ٬زنان �ا �شت �ار ٬.  دوم تع¥*ف شود  جاJ¶اە Uت و استقامت شان ثا�ت کردە اند که حضور آنان در م�Jدرا

�ا آن که تجل�ل از هشت مارچ ب5شUV سمبول�ک و نمادین ، نه در حاش�ه و جاJ¶اە آنان در کنار مردان است نه عقب آنان
� روز در م�ان حرف وو  عدە های �ل5شه �i راە  حل خود را Sم کردە بودە است و مش�الت زنان در هر جامعه �i در چن��

ا�U این روز در روشنگری و سمت دÃ �ه زنان موثر بودە است.  �Vاست اما �ا آنهم در دراز مدت تاث 

� �ه آن هم �اJد مسووالنه  Uاست و پرداخ� Tار و اندوهناfزنان در افغا&ستان اسف 
�

رواJت از زند�
،  رشماری از زنان ا²ر دا}UV بودند و Jا روز نامه ن¶اکه  نانبر ز اتفاقات نا²وار �ا اشارە �ه  .  �٬اشد

Üا معلم در ترورهای هدفمند کشته شدند ارنوالJ ی  ، ٬بودند �Vان که در درگ�شمار آن زنان و کود
 های نظاr  و Jا هم در وقایع ترورÊس�U جان �اختند �م ن5ست. 

زنان در گفت وگو  . ان معنا�i ندارد امروز همه pذیرفته اند که گفت وگو های صلح �دون حصور زن
مکتب و دا&ش¶اە واضح است و کس ن¾ تواند منکر حضور  ، ٬همچنان حضور ٖآنا در pارلمان ، ٬های صلح حضور دارند
 زنان در افغا&ستان شود. 

 زنان J¶انه راە رس�دن �ه هدف است 
�

  »نا²فته نfاJد گذاشت که هم�ست�

  خانم روRا قادر : المان 
ی رژ*مهای دJکتاتوری مذه�c و غ�V روز هشتم  � �Vه زن ست�و قاطع عل �Vگ�ارزە پfام آور م�مارچ برای زنان �ا� جهان پ

� حقوق مساوی و  ند فقط برای شانه خا� کردن از تام�� �Vگ�م � مذه�c که در نظر و عمل خ+Êش زنان را �ه تحق�V و توه��
اJنچآنند. در تماع5ست که زنان خواستار جعدالت ا �� � *ک گفت.  ط�� cVار متاسفانه این روز را نمیتوان �ه زنان تfاسارت  

 � و �ا اشارە �ه کشتار زنان خcV ن¶ار و دا}UV چند روز پ5ش شاهد بودJم، من امروز داغدار  مص½fت زنان کشورم هستم هم��
  خان¾ که در جالل آ�اد �صورت هدفمند کشته شدند که زادSاهش است Jاداور شد. 

بودند امروز ز*ر لجام هد تحص�ل و مردمان سخت کوشش عاشق دا&ش و مfارزە عدالتخواÃ شهری که در گذشته م
� ز�� که در  گنان خونچ�ان است. دهشت اف مه رو*ا قادر شعری را که �ه ز{ان �شتو  در وصف مینا، نخست�� UVس محµس

  افغا&ستان �خاطر عقاJد س�ا7  خود توسط دشمنان مردم ترور شد. 

مه خانم آ�ش �اmدار –مارس (ایران  ۸ پ�ام سازمان زنان  {pاین سازمان مح  ;   أفغا@ستان ) توسط m[ از فعال=>
� تری از سمتگری مرد ساالری برخوردار از �شÁیfا�� �ماJداری اند اما  ا²رچه زنان در افغا&ستان و ایران �ار سنگ��

. برای موفق�ت این مfارزە زنان �ه آÕاÃ و ال اند خوشfختانه زنان ز*ادی برای اJجاد جامعٔه فارغ از جامعٔه ستم ج�سی�U فع
ی ن�از دارند.  UVب� Ãسازماند   



  
 خود و خانوادە خود را   افغان از هامبورگ پناهجRSانخانم روRا از 

�
ق¥{ا�� جناJات حام�ت که : خانم رو*ا  داستان زند�

 �گون و زندانها �لو نه نا}جا آ�اد پان دستگ�V و رو اء خانوادە او را در پ5ش چشمان کود�اضح داد که چگونه اعح.د.خ.ا بود �
� حقوق زنان را م�کرد، حد اقل Jک م�لیون زن را بیوە ساخت Jا pدر و ساختند  م��

�
. خانم رو*ا گفت، این رژ*م ادعای تا

ب کرد برادرش را از او گرفت. وی گفت غمنامٔه زنان در سالهای �عد از سقوط آن رژ*م تا امروز ا�عاد و اش�ال دJگری کس
  زنان Jا خود شان و Jا شوهران و{رادران شان ق¥{ا�� جنگ تحم�� &شوند. و تا ا}نون روزی ن5ست که در آن 

   
سخن ز*اد داشت اما کوتاە ب�ان داشت که روز زن در �ارە  عا}�á �انو تان�ا Lانو تان�ا عا|�; شاعر عص�انگر و پرسش گر : 

ل و اد�لن و روز زن 
â
S ارک �اد خالصه ن فقط �ه دادن تحفه وfرا روز زن  ،گردد م Ulد در ارزش حقوJا�

� روز بنام که �ودە ز*fا�_   و سµس  و آزادی زن �اJد ن¶اە کرد.  زنان این گونه اند  "�مناس�ت هم��
در بر داشت د�لمه   �اpاە درد جامعه زنان را در �ا� جهان �ودە بود، که شعر اش " آری... 
   کردند. 

 ی روز زن�ه بهانه
 زنان این گونه اند آری... 

 
 زنان این گونه اند 

 آری 
 ز�� در کوچه های �د و 

  �ارا�� 
  )  در �انال یوتیوب فارود�لمٔه شعرخانم عا}�á بزودJو*دیوی �امل ( 
  

; راموز  م دا|p} حس=> {pم: مح fgh سیون مستقل  حقوقNمi س اجرای�هNRمه عا~ سابق رbمح 
\

  شاور فرهن[
� روزهای را �ا Å% مهم آقای دا}UV راموز �ا  *� این روز �ه همه زنان حا�o درکنفرا&س برگزاری چن�� cVت

وری دا&ست و ابراز داشت  �o عقب و � . دا}UV راموز گفت: تfع�ض عل�ه زنان رÊشه در اداب و س��
د. اما افغا&ستان �  �Vمداوم و طوال��  مدت صورت �گ 

�
ماندە دارد و برای نابودی آن �اJد �ار فرهن�

� Sامها را در این راستا گذاشته و زنان زی ب5ست سال اخ�V دست آورد ها�_ دارند  قر  ن گذشته نخست��
ا�� دا}UV راموز در �انال یوتیوب فارو( که �اJد حفظ گردد.  �Vامل سخ� ) و*دیوی 

  ع�Rزە عناmت : شاعر  Lانو

 حب½fهصحfت دا}UV افق �ا مو �انو عã*زە عناJت که صاحب چندین دفUV شعر است در ابتدا �ا اشارە �ه 
  . �خوا&ش گرفتمارچ �ودە بود،  ۸که �ه مناس�ت و �J از اشعار خودش را بنام را  �ا�c نمود 

 ال�الی برنامه در 
�

آهنگ  �ا pخش  گردJد. ساعت  &�ه اواز  ه�V مند نام اشنای کشور �انو ار*انا سع�د در وصف زن آهن�
م» وای از این نامرد ها« ز*fای  �Vد. شام  �۷ه ساعت فرا&س نکند محتوی �سند افغان و� فتح ع�  از ه�ان رسJب~ا   

انان، انجمنهای عضو فارو، مهمانان،  رئ5س فارو در pاJان خانم لونا و�  �Vان، سخSکت کنند � از حضور همه �
�

و گردانند�
ی و خالد نعمت Ñشکری و ابراز س~تخن��  هم�ارانو �انو رو*ا قادر ،  �Vان ع� دلJاس کردند. آقا  

 )فارو(اروyاهای مق�م فدراسیون سازمانهای افغان �میتٔه زنان 


